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Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast biodagar

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Kommande

www.alefolketshus.se

Indiana Jones
och Kristalldödskallens Rike

Söndag 14/9 kl 18.00

Från 11 år. Entré 70:-

Indiana Jones är tillbaka efter 
nästan 20 år med ett klassiskt 
hisnande matinéäventyr. Även 

om det finns gott om irriterande 
småmissar för den som letar, är det 
en gedigen uppföljare som serveras.

Sex and the City

Söndag
21/9

kl 18.00

Från 7 år. 
Entré 70:-

NOL. Efter det lyckosamma projek-
tet Jorden runt tar Nolskolan nästa 
steg.

I torsdags gick startskottet för 
Europaresan.

Återigen handlar det om vandring, 
men i temat ingår också studier av 
europeiska länders kultur, klimat, 
natur, religion och så vidare.

Jorden runt var ett uppskattat inslag bland 
elever och lärare på Nolskolan förra läsåret. 
Istället för att kopiera succén valde Ragne 
Bengtsson och Fredrik Blomqvist att skapa 
ett nytt koncept inför 2008/09. Friskvårds-
tänkandet med regelbundna vandringar finns 
kvar, men därutöver har det tillkommit en hel 
del nya influenser.

– Bakom rubriken Europaresan döljer sig 
inte bara en strävan att vandra fram och till-
baka till olika storstäder. Vi ska också fördju-
pa oss kunskapsmässigt i de respektive län-
derna, säger Ragne Bengtsson.

– Europaresan kommer att engagera hela 
Nolskolan. Samtliga elever och hela perso-
nalstyrkan är delaktiga. Aktiviteter som ex-
empelvis matvecka och vårsalong kommer att 
rymmas inom detta projekt, tillägger Ragne.

Sammanlagt åtta europeiska huvudstäder 
utgör målen för Nolskolans vandringar. På 
uppstartsdagen i torsdags fördelades dessa 
städer mellan skolans årskurser och avdel-
ningar.

– Målgång för Europaresan sker den fjärde 
juni nästa år, avslutar Ragne Bengtsson.

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Till tonerna av Christer Sjö-
grens ”I love Europe” star-
tade Nolskolans elever i års-
kurs fem sin symboliska 
vandring mot den engelska 
huvudstaden London. 

Mr Walkmans lillebror Mr 
Europe dök upp på skol-
gården.

Flaggor tillhörande ett antal europeiska 
länder vajade på Nolskolan i torsdags. Initi-
ativtagaren Ragne Bengtsson hälsade väl-
kommen.

EUROPARESANS STÄDER

Göteborg: 31 km
London: 1 057 km
Paris: 1 191 km
Rom: 1 780 km
Moskva: 1 575 km
Aten: 2 368 km
Istanbul: 2 225 km
Budapest: 1 248 km

Europaresan drog igång på NolskolanEuroparesan drog igång på Nolskolan

Föreläsning om incest 
och sexuella övergrepp
Med Lilian Norlund från Barnets Röst
Som utifrån sin egen kunskap om barn som lever i familjer som kallas 
”slutna” familjer kommer föreläsningen att avspegla ett verkligt 
händelseförlopp där barn aktivt har förnedrats och 
övergrepp har skett under lång tid

17 september kl 19.00, Ale gymnasium 
Biljett 60 kr.

”att synliggöra barn som lever i en familj där 
det är sexuellt  utnyttjat eller är misshandlat 
på andra sätt”.

Telefon 0303-74 85 02
Göteborgsvägen 94, Älvängen

E-post: ale@sv.se
Arr: SV, Rödakorskretsen i Ale

Lördag 13/9 kl 20-01Lördag 13/9 kl 20-01FURULU
NDSPARKENFURULU
NDSPARKENFURULU
NDSPARKENFURULU
NDSPARKEN

firar
20 år

- bara på skoj!

firar
20 år

- bara på skoj!

Kaffe & tårtaKaffe & tårta 
till de 100 första besökarna!till de 100 första besökarna!

Tävling (värde 29.900 kr)(värde 29.900 kr)

Vinn No Tjafs till ditt vardagsrum!Vinn No Tjafs till ditt vardagsrum!

Entré 120 krEntré 120 kr
18 år & leg18 år & leg
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